
Districte de
Sants-Montjuïc 

ADRECES

Centre Cívic Cotxeres de Sants
C. de Sants, 79 · 08014 Barcelona
Tel. 932 918 701 · Fax 932 918 899
cotxeres-casinet.org

Centre Cívic El Sortidor
Pl. del Sortidor, 12 · 08004 Barcelona
Tel. 934 434 311 · ccelsortidor@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor

Centre Cívic Font de la Guatlla
C. Rabí Rubèn, 24-26 · 08004 Barcelona
Tel. 934 248 506 · admin@fontdelaguatlla.org
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/fontdelaguatlla

Centre Cívic La Cadena
C. Mare de Déu de Port, 397 · 08038 Barcelona
Tel. 933 313 498 · cclacadena@entitatslamarina.org 
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lacadena 

Centre Cultural Albareda
C. Albareda, 22-24 · 08004 Barcelona
Tel. 934 433 719
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/albareda

Sala Maremar
Escola Bàrkeno · Pg. Zona Franca 54-56
08038 Barcelona

Sala Pepita Casanellas
Pg. Zona Franca, 185 · 08038 Barcelona · Tel. 932 563 730
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/casadelrellotge

barcelona.cat/sants-montjuic

ACTIVITATS 
EN FAMÍLIA
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. 
Cabuda limitada. Les reserves es po-
den fer en línia a albareda.inscripci-
onscc.com, presencialment o trucant 
al 934 433 719 a partir del dilluns a les 
10 h de la setmana de l’activitat.

KL’AA, LA TEVA CANÇÓ
Dissabte 10 d’abril, 
a les 17 h i a les 18.30 h 
De 0 a 5 anys

Espectacle per a petita infància 
amb la Cia. Inspira Teatre 
Poc a poc surto del niu, on soc? Qui 
soc? Amb cada so i amb cada pas em 
vaig fent més jo, em vaig construint i 
alhora puc mirar-te més a tu i als al-
tres. Amb la brúixola de la curiositat 
em vaig allunyant de casa per desco-
brir nous indrets, noves aventures i fer 
el meu camí, la meva cançó. La cançó 
que em fa ser qui soc.

ALBAREDALPARC¡¡¡ 
THE POSTMAN
Dissabte 24 d’abril, a les 12 h 
Per a tots públics 

Espectacle al parc de les Tres Xe-
meneies amb Txema The Postman 
Diuen que és l’únic carter que ha re-
partit cartes en més de vint països 
dels cinc continents. En finalitzar la 
jornada, s’adona que té un paquet 
sense adreça ni remitent. Què hau-
ria de fer? Decideix obrir-lo i desco-
brir què conté... En el marc del Cer-
callibres del Poble-sec. Cal inscripció 
prèvia. 

Activitat paral·lela:
Xocolatada solidària amb l’AMPA 
Escola Sant Pere Claver 
Des del 2003 la fundació de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu integra un 
grup d’investigació del càncer infan-
til. L’AMPA Sant Pere Claver celebra 
la xocolatada solidària per recollir-ne 
fons. Juntes muntarem un bon ca-
cau! Activitat subjecta a la normativa 
Covid-19.

NI CAP NI PEUS 
Dissabte 29 de maig, 
a les 12 h
Per a tots els públics

Espectacle al pati a càrrec de 
la Cia. Circ Vermut
Un espectacle de circ i pallas-
so, potent i amb moltes disci-
plines; roda cyr, malabars, pal 
xinès, manipulació d’objectes, 
verticals amb cadires i acro-
bàcia. 

TARDA EN FAMÍLIA 
A LES HORTES 
DE SANT BERTRAN
Dijous 17 de juny, a les 17 h

L’AMPA Sant Pere Claver, la 
Llar Pere Barnés i el CC Albare-
da sortim als jardins de les Hor-
tes de Sant Bertran per gaudir 
d’una tarda en família on tot el 
barri hi és convidat. Més infor-
mació a la web. Cal inscripció 
prèvia.

CENTRE CULTURAL ALBAREDA
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En cas de força major deriva-
da de la crisi sanitària actual 
i/o perquè qualsevol autoritat 
governamental no permeti el 
desenvolupament presencial 
de l’activitat a la que ha es-
tat inscrit/a (donat que aques-
ta circumstància pot restrin-
gir l’accés a l’equipament), el 
centre podrà adaptar aques-
ta activitat per a que es pu-
gui realitzar en format virtual 
i es reserva el dret a canviar 
el professorat, el calendari de 
les sessions i l’horari. Aques-
ta variació no suposarà que el 
curs es consideri cancel·lat o 
suspès.

CENTRE CÍVIC   
COTXERES DE SANTS

EL MONSTRE 
DE COLORS
Diumenge 18 d’abril, a les 12 h     
Per a infants de 2 a 7 anys
Preu: 3 €

Espectacle familiar de la Cia. 
Tutatis i Transeduca
Compra d’entrades partir del 18 de 
març a ja.cat/monstredecolors18A
El color groc vol dir que estàs con-
tent. El blau és la tristesa, el vermell 
és la ràbia, el negre la por... El verd... 
Quin embolic! Cada color represen-
ta una emoció, però cal saber en-
tendre-les per posa-les en ordre. 
Adaptació teatral de l’obra d’An-
na LLenas. Una posada en escena 
plena de poesia visual i música que 
ens ajudarà a connectar amb cada 
emoció.

CICLE: DISSABTES 
EN CADENA 
Activitats gratuïtes per a tota la fa-
mília amb inscripció prèvia. En totes 
les sessions trobareu un contacon-
tes per començar seguit de l’activi-
tat mensual corresponent. 

AMB “P” DE POESIA
Dissabte 24 d’abril, a les 11.30 h

Dins del niu dels corbs. Poesia de 
la vida diària, actual, barrejada amb 
fantasia.
A càrrec de Poeta K100 

AMB “D” DE DANSA
Dissabte 29 de maig, 
a les 11.30 h 

Descobrirem altres maneres de co-
municar-nos, gaudint del joc i l’ex-
pressió corporal. Una oportunitat 
per a explorar, descobrir, sentir i 
expressar-se junts/es. 
A càrrec d’Erica Borzese de Dan-
za Corazón 

AMB “F” DE FESTA 
MAJOR 
Dissabte 19 de juny, a les 11.30 h

Parc de Can Sabaté 
Tots nosaltres, un espectacle de 
contes per parlar i gaudir de la di-
versitat familiar, amb respecte i es-
timació, sense pors ni prejudicis.
A càrrec de la Cia. Fes-t’ho com 
vulguis

SALA PEPITA CASANELLAS

A la primavera gaudim dels espec-
tacles a l’aire lliure, al voltant de la 
Sala (tret que s’indiqui el contra-
ri). Els espectacle són gratuïts i cal 
reserva prèvia en línia, presencial-
ment al Centre Cívic Casa del Re-
llotge o a través del correu:
salapepitacasanellas@casadelre-
llotge.net

MATINALS PER A 
TOTA LA FAMÍLIA

TOT SOL... I NÚVOL
Diumenge 2 de maig, a les 12 h
Per a tota la família

Clown a càrrec de la Cia. 
LePuant
Un pallasso, una cadira i una ma-
leta: tres companys de viatge. Ara 
fa sol, ara fa núvol i ara sol… i nú-
vol. “Tot sol” en busca d’un indret, 
d’amor i de felicitat; “Tot sol” és en 
busca de… companyia; “…i núvol” 
per allò que ens agradaria dir i no 
ens atrevim. “Tot sol… I núvol”, un 
espectacle proper i molt humà.

EL CRUCE
Diumenge 30 de maig
2 passis: a les 12 h 
i a les 12.45 h
Interior de la Sala Pepita 
Casanellas 
A partir de 4 anys

Teatre d’objectes a càrrec de la 
Cia. A2manos 
Espectacle que explora les múlti-
ples possibilitats expressives del 
TANGRAM l’ancestral trencaclos-
ques d’origen Xinès. Una reflexió 
sobre la valentia i la recerca d’al-
ternatives.

BREAKING BROKEN 
DREAMS
Diumenge 20 de juny, 
a les 12 h
Per a tota la família

Comèdia física, improvisació 
i manipulació de hula hoops a 
càrrec d’ Amelia Cadwallader 
Maple Staplegun s’ha escapat de 
la seva oficina i ara vol demostra-li 
al món que ella no és una secretà-
ria qualsevol. Equipada amb hula 
hoops, articles d’oficina i una ac-
titud estrafolària, Maple està pre-
parada per fer-nos comprendre 
que no tot el que veiem és el que 
sembla...

SALA MAREMAR

Programació que forma part del 
circuit Barcelona Districte Cultural. 
Cal reserva prèvia en línia, presen-
cialment al Centre Cívic Casa del 
Rellotge o a través del correu sa-
lamaremar@casadelrellotge.net.
Els espectacles tindran lloc a la 
Sala Maremar, sala d’actes de 
l’Escola Bàrkeno. Entrada pel pg. 
Zona Franca, 56-64.

PETIT CINECLUB

LA MEVA SETMANA 
EXTRAORDINÀRIA 
AMB LA TESS
Diumenge 18 d’abril, a les 12 h
A partir dels 8 anys 
Cinema familiar 
Entrada gratuïta

En Sam és un nen que està de va-
cances d’estiu amb la seva família. 
Al llarg de la setmana coneixerà a 
la Tess, una nena aventurera i mis-
teriosa que el farà reflexionar so-
bre el valor de l’amistat i la família. 

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 

PLAERS QUE OBREN 
MONS 
Dissabte 10 d’abril a les 11 h
Per a infants de 3 a 12 anys 

A càrrec de l’equip del Projecte 
SexualitatS - Educació sexual 
Feminista, de Sidastudi
A través de la creativitat i el joc en 
família investigarem sobre la diver-
sitat corporal i genital a través de la 
plastilina, explorarem com funciona 
la sensibilitat dels nostres cossos a 
partir de la metàfora de les pessi-
golles i triarem missatges que ens 
agradin sobre diversitat afectiva i 
familiar per fer-ne un treball plàstic. 

MR. ARLET
Divendres 28 de maig, 
a les 17 h

A càrrec de la Cia. Moi Jornada 
Mr Arlet és un comediant, malaba-
rista, manipulador d’objectes, equi-
librista i acordionista de professió. 
És un personatge excèntric que té 
un carrer propi, on ens submergirà 
en el seu univers humorístic a través 
del joc, transportant-nos a un món 
de màgia, humor i fantasia. 

EL NEN I EL MÓN 
Dijous 3 de juny, a les 17.30 h 
A partir dels 7 anys

Cinema
Un nen petit viu amb la seva família 
en una idíl·lica zona rural del Brasil, 
fins que el seu pare ha de marxar a 
treballar a la ciutat. El nen decideix 
emprendre un viatge per trobar-lo; 
una aventura apassionant que el 
portarà a descobrir un altre món 
controlat per la tecnologia, les mà-
quines i els mitjans de comunicació.

CENTRE CÍVIC LA CADENA ACTIVITATS 
CULTURALS 

CONCURS DE DIBUIX 
DE SANT JORDI 
Els dibuixos es poden lliurar al CC 
La Cadena i a la Casa del Rellotge 
del 6 al 16 d’abril. 
Podreu votar els dibuixos escollits 
pel jurat a través del Facebook de 
La Marina Viva entre el 20 i el 22 
d’abril. 
El lliurament de premis i l’exposi-
ció dels dibuixos finalistes es farà 
el divendres 23 d’abril a les 18 h a 
la Casa del Rellotge. 
A càrrec de La Marina Viva

CENTRE CÍVIC   
FONT DE LA GUATLLA

PRIMAVERA 
INFANTIL: HISTÒRIES 
BALLADES DE L’ÍNDIA
Dissabte 10 d’abril, a les 12 h

A càrrec de Núria Cabo, ballarina 
professional de Kathak
A través de les aventures d’una ba-
llarina coneixerem eines bàsiques 
de la dansa índia com són els mu-
dres (gestos de les mans) i algu-
nes expressions facials. Després 
les adaptarem a una història, a un 
conte popular o a una situació quo-
tidiana del dia a dia. Activitat d’ex-
pressió i ball per gaudir en família. 

DIADA INFANTIL
Dissabte 18 de juny

En el marc de la Festa Major del 
barri.


